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Zapytanie o ofertę cenową 
                             

Szanowni Państwo, 
 

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usług 

typu montaż podcastów.  

 

Opis przedmiotu usługi:  

Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na wykonanie 

zamówień na montaż podcastów, w tym w szczególności: 

• przyjęcie plików dźwiękowych z nagraną rozmową (prowadzący plus jeden lub dwoje Gości),  

• wyczyszczenie pliku audio z ewentualnych zakłóceń, szumów, powtórzeń,  

• wyrównania głośności, przycięcia początku i końca, zsynchronizowanie ścieżek, usunięcia 

pomyłek, dodania intro i outro, 

• wycinanie i przesuwanie fragmentów nagrania, 

• podłożenie pliku muzycznego pod rozmowę jako tło, ewentualnie efektów dźwiękowych,  

• mastering - poprawa brzmienia całego materiału, kompresja dźwięku (zwiększenie dynamiki) 

i poprawa głośności, 

• przesłanie gotowego pliku do kolaudacji i ewentualnych poprawek, 

a także dostarczenia przygotowanych materiałów w formie elektronicznej Zamawiającemu (materiał 

przesłany na hosting i ustawienie publikacji odcinka wraz z notatkami i grafiką), zgodnie z warunkami 

określonymi przez Zamawiającego w zamówieniu cząstkowym. 

 

Mile widziane usługi dodatkowe: dodanie kanału RSS podcastu do katalogów z podcastami, 

przygotowanie transkrypcji audycji, lub konsultacje techniczne. 

Umowa ramowa nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zlecenia, co znaczy, że 
ustalona kwota umowy nie musi zostać wyczerpana by zrealizować przedmiot umowy, jako całości. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówień zgodnie ze zleceniami Zamawiającego 
przekazywanymi Wykonawcy sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w sposób oraz w terminach 
określonych w zleceniu cząstkowym. 

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej wraz z opisem świadczonych usług i referencjami 
pomocnymi do wyboru najkorzystniejszej oferty podając kwotę brutto. 

 

Warunki wykonania zamówienia:  

Przedmiot zamówień będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego na zleceniu cząstkowym 
(jako: „Druk zlecenia”). Wykonawca każdorazowo będzie określał termin realizacji zamówienia i 
wycenę uwzględniającą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i uzyskania zgody 
Zamawiającego na zaproponowaną cenę.  
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Przedmiot zamówienia może być realizowany przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.    
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania 
przedstawionej ceny wybranej oferty ze względu na sztywno skalkulowane koszty na realizację 
zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

Termin składania ofert 

Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do dn. 07.04.2023 do godz. 16:00. O terminie wpłynięcia 
oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 
Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres (prosimy o przesłanie ofert na oba maile): 
aveljkovic@wwf.pl i idobrowolska@wwf.pl 
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